
Kwaliteit made in Germany
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Door de constante temeratuur van -0,5°C is het breekijs meerdere dagen op te slaan 
zonder dat het samenvriest tot één klomp. Door deze temperatuur is een exacte 
koeling naar 0°C gewaarborgt en voorkomt onderkoeling of vriesbrand.

 
 

ZIEGRA Breekijs 
Ideaal voor klinieken en laboratorium

Kwaliteit, die gemakkelijk te instaleren is:

  Eenvoudig aan te sluiten, stekkerklaar geleverd

De machine is goed in- of onder te bouwen door zijn kleine bouwmaten

Gemakkelijke afvoer van dooiwater door 

 plaatsbesparende dooiwaterpomp

Kwaliteit die betrouwbaar werkt:

Robuust en duurzaam roestvrijstaal voor hoge

belasting en gemakkelijk te reinigen volgens industriestandaard

Gegarandeerde ijsprodukties, zelfs bij hogere temperaturen

Volgens de moderne koudetechniek. EN 378

   Gegarandeerd elektromagnetische compatibiliteit

   Constructie en gebruikte materialen volgens de richtlijnen voor

 drinkwaterinstallaties (TRWI)

   Onderhoudsvriendelijk ontwerp voor een lange levensduur

   Onderdelen zijn minimaal 15 jaar leverbaar

   Eigen onderhoudsdienst van importeur voor de BeNeLux 

 

ZIEGRA ijsmakers - voor goede reden nummer 1 voor uw water en ijs:

   ZIEGRA breekijs gemaakt van drinkwater

 of gedemineraliseerd water. Geen meerprijs!

   Verschillende soorten ijs beschikbaar, afhankelijk
van de toepassing  (Standaard ijs of micro ijs)

Lucht of water koeling mogelijk voor alle machines

  Energiebesparing door middel van efficiënte ijsproduktie-  

 

   ZIEGRA Hygiene Plus ondersteunt de levensduur

 de machine met de volgende opties:

 Automatische restwater drainage of spoelfunctie 

 Waterfilter met 0,2 μ steriel filter

1) Machine met  
 ijsbunkers   
 Type B 100,  
 Type B 200  
 in modulaire  
 bouw  
2) Bij 20°C Lucht- en  
 15°C Water- 
 temperatuur 

Type  
ZBE

Produktie 
24h 2)

Bunker-
inhoud

B x D x H  
in cm

Vermogens-
opname

Geluid op   
3 m afstand 

ZBE   30 -  10   30 kg          10 kg 40 x 50 x 71 0,4 kW 45 dBA

ZBE   70 -  35/100 1)   70 kg   35/100 kg 46 x 60 x 93 0,4 kW 45 dBA

ZBE 110 -  35 110 kg          35 kg 46 x 60 x 93 0,6 kW 47 dBA

ZBE 150 - 100/200 1) 150 kg 100/200 kg 70 x 70 x 156/197 0,7 kW 48 dBA

ZBE 250 - 100/200 1) 250 kg 100/200 kg 70 x 70 x 156/197 1,1 kW 52 dBA

ZBE 350 - 100/200 1) 350 kg 100/200 kg 70 x 70 x 156/197 1,6 kW 55 dBA

Maak een keuze uit ons programma:

ZBE 70-35

ZBE 70-100

Micro ijsStandaard ijs

ZIEGRA HygienePlus

Filter

optionele Rest- 
waterleegloop  
bij stilstand

proces en zwaar geïsoleerde ijsopslag verliezen tegen dooi
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